
Politica de utilizare a cookie-urilor

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia folosește cookie-uri proprii și/sau de la terți în zona publică,
destinată vizitatorilor site-ului https://www.aicta.ro

Acest site web folosește cookie-uri proprii în zona privată, destinată angajaților care au acces pe
bază de credențiale (nume de utilizator și parolă), însă nu sunt utilizate pentru a culege, a prelucra, a
difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

1. Ce este un cookie?

Un cookie  este  un  fișier  de  mici  dimensiuni,  alcătuit  în  general  din  litere  și  cifre,  care  este
descărcat  și  stocat  în  memoria  unui  calculator  sau  a  altui  echipament  folosit  pentru  navigare  online
(telefon mobil, tabletă, etc).

Cookie-urile sunt create atunci când browser-ul folosit de către un utilizator afișează un anumit
site web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată
când utilizatorul  revizitează  respectivul  site  web,  browser-ul  accesează  și  transmite  acest  fișier  către
serverul site-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de
Internet, care anunță site-ul web de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul site.

Exista două categorii mari de cookie-uri:
o Cookie-uri de sesiune - sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browser-ului web

pentru  ca  acesta  să  le  memoreze  până  când  utilizatorul  părăsește  site-ul  respectiv  sau
închide fereastra browser-ului (ex. în momentul logării/delogării pe un cont de webmail);

o Cookie-uri persistente - sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau a altui echipament
(în funcție de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ
și pe cele plasate de un alt site web decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul
respectiv (cookie-uri plasate de terți) și pot fi folosite în mod anonim pentru a memora
preferințele unui utilizator.

2. Rolul fișierelor de tip cookie

Cookie-urile  pot asigura o interacțiune  mai  rapidă/ușoară între  utilizatori  și  site-urile  web. De
exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare nume de
utilizator și/sau parola sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fără să
fie nevoie să se autentifice din nou.

Aceste  fișiere  permit  de  asemenea  recunoașterea  terminalului  utilizatorului  și  prezentarea
conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

3. Securitatea și confidențialitatea datelor personale

Cookie-urile NU sunt viruși!  Totuși, cookie-urile pot fi utilizate în detrimentul utilizatorilor, de
programele de tip spyware. Deoarece stochează informații despre preferințele utilizatorilor, cookie-urile
pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod
constant  marchează  cookie-urile  pentru  a  fi  șterse  în  cadrul  procedurilor  de  scanare  anti-virus/anti-
spyware.

Având în vedere că prin intermediul acestor fișiere se face schimb constant de informații între
browser și site-ul pe care îl vizitați, informațiile transmise prin cookie-uri pot fi interceptate de persoane
sau programe neautorizate.

Dacă un site web nu solicită browser-ului să folosească doar canale securizate (criptate), atacatorii
pot folosi această vulnerabilitate pentru a primi acces la informațiile transmise prin cookie-uri.

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de
acceptare a cookie-urilor, perioadă de valabilitate și ștergere automată la încheierea unei sesiuni web.

4. Managementul cookie-urilor prin intermediul setărilor browser-ului

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor.



Pentru a înțelege aceste setări referitoare la gestionarea,  dezactivarea și ștergerea cookie-urilor
accesați unul dintre link-urile de mai jos, în funcție de browser-ul folosit:

 Google Chrome  
 Microsoft Edge  
 Mozilla Firefox  

5. Ce se întâmplă dacă utilizatorul refuză cookie-urile?

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu fie acceptate sau se poate seta
browser-ul să accepte cookie-uri de la un anumit site. Dezactivarea și/sau refuzul de a primi cookie-uri
pot face anumite site-uri dificil de vizitat și folosit.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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